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CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO

 Após o término da Segunda Guerra Mundial, em 8 de maio de 1945, São Paulo 
acolhia centenas de imigrantes refugiados dos países destroçados da Europa e os 
oficiais da reserva que, convocados para o serviço ativo, agora retornavam às suas 
atividades civis. Militares e civis reuniam-se com frequência na Praça do Patriarca e 
nas Arcadas do Largo São Francisco. Dessas reuniões informais, surgiu a ideia de se 
fundar uma entidade de congraçamento entre militares e civis. Foi assim que, em 29 
de novembro de 1947, no auditório da Biblioteca Municipal, mais de trezentos oficiais 
se reuniram e exteriorizaram a grande alegria e satisfação de fundar um Círculo Mili-
tar com caráter cívico, social, recreativo, cultural e desportivo, que reunisse toda a 
oficialidade das Forças Armadas e civis conceituados da sociedade paulistana.

 Na Presidência da Assembleia Geral, o General Renato Paquet, Comandante 
da 2ª Região Militar, expôs o objetivo da convocação e submeteu-o à votação. Com 
aprovação por unanimidade, foi então escolhido o 24 de maio de 1947 como a data 
para a comemoração de fundação do CMSP — dia consagrado à Batalha de Tuiuti, 
momento de glória do Exército brasileiro. Também, nessa ocasião, foi aclamada a 
Constituição da primeira diretoria, em que foi empossado como presidente o General 
de Divisão Renato Paquet. Desse ideal surgiu o nosso Círculo Militar que, após muitas 
lutas e dedicação, completa seus 75 anos de existência, renovando e concretizando 
o sonho de 1947, em que vários militares e civis — sempre unidos — buscaram o desen-
volvimento e o fortalecimento do Clube. Quantas entidades no país podem comemo-
rar 75 anos de existência? São poucas. Nosso caso é de sucesso. 

 O Clube, atualmente, atende cerca de 18 mil sócios, oferecendo inúmeras ativi-
dades sociais, culturais, esportivas, de lazer e recreação. As crianças têm atenção 
especial com a Escolinha de Esportes, a Brinquedoteca, Playground, Berçário e uma 
área verde com 2.660 m2. Com instalações modernas e confortáveis, no bairro do 
Ibirapuera, o associado do CMSP e sua família desfrutam um diversificado complexo 
esportivo e de lazer, com quadras poliesportivas, ginásios, restaurantes e lancho-
netes, departamento médico e de fisioterapia, salão de beleza, saunas masculina e 
feminina, salões para festas e eventos, academia de musculação, piscinas aquecidas 
e belíssimo parque aquático. 

 São 30 modalidades esportivas à disposição dos associados, além de shows e 
eventos com renomados artistas, viagens e passeios turísticos, idas a teatros e centros 
culturais, além de cursos atendendo às necessidades das várias faixas etárias e 
preferências diversas. É um oásis dentro de uma grande e turbulenta cidade como 
São Paulo, onde buscamos recarregar nossas energias e conviver animadamente com 
segurança, aliviando o estresse diário. 



PRINCIPAIS EVENTOS 2022
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SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

- Abertura do Ano Esportivo
- Dia Internacional da Mulher
- Chá da Tarde 
- Bar Cultural

- Férias no Clube
- Solenidade da Nova Diretoria

- Eventos Cancelados por 
conta do Covid-19

- Tarde Napolitana 
- Mini Shopping
- Bar Cultural
- Páscoa da Escolinha

- Noite dos Namorados
- Bar Cultural 
- Homenagem à Marinha
- Festa Junina

- Férias no Clube
- Clínica de Tênis Infantil
- Clínica Futsal Infantil

- Homenagem ao Exército 
- Curso de Extensão (Abertura)
- Dia dos Pais

- Chá de Aniversário 
- Dia das Mães
- Homenagem às Mães
- Olimpíada Circulista
- Sessão Solene
- Baile de Aniversário

- Bar Cultural
- Desfile de Primavera
- Virada Circulista

- Homenagem à Aeronáutica
- Dia das Crianças

- Esporte em Festa
- Tarde Natalina 
- Cerimonial do Mérito Esportivo

 - Encerramento e Formatura 
  da Escolinha
- Confraternização Funcionários
- Confraternização Diretoria
- Réveillon 



PERFIL DO ASSOCIADO

Público Classes A e B - onde residem:

 
 São mais de 15.519 associados, fora os colaboradores, parceiros e convidados que fazem parte 
desse time que evolui a cada dia de modo bem diversificado. São formadores de opiniões e muito ativos 
em causas sociais.       
 Em média, circulam no Clube durante a semana mais de 7 mil associados. Aproxime e divulgue 
sua marca para um público qualificado e com grande inserção nas áreas social, cultural, artística e 
econômica.  
 O Clube está localizado no bairro do Ibirapuera, perto de tudo, a minutos do Parque do 
Ibirapuera, Av. Paulista, Jardins, Liberdade, Consolação. O CMSP está em uma das áreas mais 
nobres e de grande poder da cidade.    

Vila Mariana / Mirandópolis
Saúde

Paraíso / Ibirapuera / Jardins
Perdizes / Sumaré 

Jd.  Paulista / V. Clementino /
Planalto Paulista

Cambuci / São Judas /Butantã 
 Morumbi 

Itaim Bibi / Moema / Pinheiros 
Cerqueira César

Consolação / Ipiranga / Jabaquara
Liberdade / Santana

Vl. Nova Conceição  
 Higienópolis / Alphaville 

Bela Vista / Campo Belo
Brooklin / Aclimação

Indianópolis / Jd. América / Santa
Cecília / Paulista / V. Olímpia



PERFIL DO ASSOCIADO



AÇÕES PROMOCIONAIS

PÚBLICO DE GRANDE FREQUÊNCIA

FREQUÊNCIA 
SEMANAL: 32.678 

FREQUÊNCIA 
FIM DE SEMANA:  9.678

Obs.: Mês referência 
janeiro 2022

 Realize ações promocionais da sua marca em pontos estratégicos do Clube. Instale Stand, 
Banner nas principais entradas do Clube. Consulte-nos para disponibilidade e mais informações.
  

 O público do Comando Militar do Sudeste é constituído por militares e familiares. Todos fazem 
parte da família círculista, contribuindo das mais diversificadas formas. É permitido aos colaboradores 
da Assembleia Legislativa de São Paulo almoçarem durante a semana nos nossos restaurantes, o que 
aumenta o fluxo de pessoas. 



Gratuita e exclusiva aos associados e parceiros

Conheça a nossa Revista
Aponte a câmera do seu smartphone na função 

QR CODE

PERIODICIDADE
TIRAGEM
CIRCULAÇÃO

6.800 exemplares

Mensal

REVISTA



PÁGINA DUPLA
42 X 28 cm
R$ 3.499,00

PÁGINA SIMPLES
21 X 28 cm
R$ 1.890,00

MEIA PÁGINA
21 X 14 cm
R$ 949,90

1/4 DE PÁGINA
10 X 14 cm
R$ 479,00

1/3 HORIZONTAL
21 X 10 cm
R$ 443,00

RODAPÉ
21 X 5 cm
R$ 349,00

2/3 VERTICAL
14 X 28 cm
R$ 1.265,90

1/3 VERTICAL
42 X 28 cm
R$ 632,90

TABELA DE FORMATOS  DE ANÚNCIOS

FECHAMENTO DOS ARQUIVOS: 
devem ser entregues em PDF ou JPG, nas cores CMYK e com 300 DPIs.

MARCA DE CORTE: as marcas de corte  não devem ter as pontas unidas, pois o ponto de união 
estará sujeito a aparecer na impressão.

PÁGINA DUPLA: devem ser salvas em arquivos separados e numeradas na ordem.

ÁREA DE SEGURANÇA: crédito de agências, texto e imagens não sangrados devem ter no mínimo 
5 mm de recuo sobre o topo ou base no anúncio e 10 mm de recuo nas laterais para 
garantir que não serão cortadas  durante o processo de montagem da revista

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



TABELA DE FORMATOS  DE CLASSIFICADOS 

COLOCAÇÃO DE ENCARTE NA REVISTA

CLASSIFICADOS 
16 X 9 cm
R$ 440,00

CLASSIFICADOS 
8 X 9 cm

R$ 240,00

CLASSIFICADOS 
3 X 9 cm

R$ 140,90

CLASSIFICADOS 
3 X 4,5 cm
R$ 85,00

Somente esses permitem imagens e logos.

 Os encartes são por conta do anunciante e devem ser entregues até o dia 20 para que a 
gráfica faça a distribuição nas revistas. É permitido até 4 lâminas na revista. 

R$ 3.290,00
PARA 6.800 EXEMPLARES 

 Localizados nas últimas páginas da revista, abrangem quatro tipos. Apenas os dois maiores 
permitem imagem --- ideal para quem oferece serviços e quer deixar a sua marca sempre exposta.  �



PAINEL PARQUE AQUÁTICO

 

R$ 280,00 POR FACE
DESCONTO FRENTE E VERSO R$ 499,90

 Localizado na área principal do Clube e de maior movimentação, uma vez que fica no Parque 
Aquático, próximo às quadras  e aos restaurantes. 

   O painel é um quadro de ferro e vidro, com iluminação, nas medidas de 85 cm de altura 
por 60 cm de largura. A arte pode ser entregue nos seguintes  formatos: JPG, PNG ou PDF. 
 
 Confeccionamos a primeira lona; no caso de  períodos maiores e tendo necessidade de alterar 
a arte, o gasto é por conta do contratante. 



PAINEL DIGITAL E VIDEOWALL

FORMATO: VÍDEO OU JPG
RESOLUÇÃO: 1980 X 1080 PX
LOOPING: 30 SEGUNDOS
EXTENSÃO: MP4
INSERÇÕES TELA SEMANA: 1.600
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 6H ÀS 23H (SEG A SEG)

 

R$ 749,00
OS 5 PAINÉIS

 DIGITAIS

R$ 1.499,00
VIDEOWALL

 São cinco painéis digitais nos seguintes pontos estratégicos:

RECEPÇÃO: Diferencial - atende todo o público do Comando Militar do Sudeste e Assembleia Legislativa - 
SP.

ENTRADA PRINCIPAL, NA RUA ABÍLIO SOARES:  Diferencial - fica do lado do Salão Social, que é utilizado 
para locação para diversas empresas e para realização de grandes eventos do Clube.

ENTRADA DA CURITIBA: Diferencial - tem vagas para os carros estacionarem na rua, é sempre bem 
movimentada, a preferida dos pais com alunos no nosso CRI (Centro Recreativo Infantil).  Além disso, 
é o ponto de embarque e desembarque das Comitivas esportivas adversárias do Clube e dos passeios 
organizados pelas nossas diretorias. 

SALA DE ESPORTES: Todos os atletas e competidores  têm que passar por lá para fazer inscrições e  
agendamentos.

ACADEMIA: Uma das novidades para este ano, com um público fiel e apaixonado por essa modalidade, 
vive sempre cheia.

VIDEOWALL: A principal novidade no Markenting do Clube, no corredor principal, painel grande, 
com o melhor da tecnologia, atendendo a todos os públicos. 



SITE DO CLUBEWEBSITE

R$ 550,00
VALOR MENSAL

Tudo o que você precisa em um só lugar 

 Novo, moderno, prático e seguro, tem todas as informações de que os sócios precisam para estar 
antenados sobre tudo o que acontece no Clube. Além de oferecermos nossa Revista Digital, boletos, agenda-
mentos de atividade, regulamentos, entre outros, separamos um espaço para parceiros e colaboradores.

Tamanho da Arte: 768 x 358 pixel.   



SAIBA MAIS SOBRE O CLUBE

SITE FACEBOOK INSTAGRAM

comsocial-circulomilitar@hotmail.com

ANÚNCIOS / LOCAÇÕES

(11) 98656-4550

 
(11) 3056-4069

Edilson Soares

Rua Abílio Soares, 1.589 - Ibirapuera - CEP 04005-005 - São Paulo - SP 

Fones: (11) 3056-4068

 Fique por dentro de tudo o que acontece no Clube. Siga nossas redes sociais e faça parte dessa 
comunidade de forma fácil e simples: aponte a câmera do seu smartphone na função QR CODE  e 
descubra o CMSP. 
 

 Agora que já sabe um pouco sobre o CMSP, entre em contato através dos dados abaixo e 
faça parte desse time:
  

Aponte a câmera do 
seu smartphone na 
função QR CODE  e 

converse diretamente 
pelo WhatsApp. 
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